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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 يوم. كل يف كبري بشكل تتغيّر األعمال وبيئة العمل طبيعة إنّ

 أفضل تُقدّم اليت الشركات تلك هي الكُربى التنافسية بامليّزة تتمتّع اليت الشركات كانت املاضية، العقود يف

 يُعزز أن شأنه من الذي الوحيد األمر اآلن، ولكن. املال رأس حيث من األكرب أو التقنيات أحدث أو املنتجات

 وامليّزة العمل يف الدائم النجاح يكمن حيث. لديها العاملني األشخاص مستوى هو ما شركة ميّزة من

 يف المعةال البشرية املواهب على واحلفاظ وتنمية استقطاب على األقدر الشركات تلك يف احلقيقية االسرتاتيجية

 ما عادة   العمل، وصاحب املوظف بني ما املتجددة والعالقة الشركة يف العاملة القوى إدارة أن إال. العمل سوق

 تعقيداً. واألكثر األصعب املهمّة تكون

 ميّزهتا إلطالق احلديث العصر شركات يف البشرية املوارد إلدارة األساسية املبادئ فهم هو املساق هذا من اهلدف

. فعاليةب لديها العاملني وإدارة واستخدام وحتفيز ومكافأة بتوظيف الشركات قيام لكيفية أكرب وفهم. التنافسية

 على املساق سيعمل البشرية، املوارد إدارة يف واألدوار الوظائف حول بسيط مفاهيم إطار تقديم إىل باإلضافة

 عينيوالت وتصميمها، الوظائف وحتليل البشرية للموارد بالتخطيط تتعلّق لك رئيسية وأساليب ممارسات تقديم

 .واألجور املكافآت وأخرياً األداء وإدارة والتطوير، والتدريب واالختيار
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سيكون تركيزنا خالل احملاضرة على فهم ماهية إدارة املوارد البشرية باإلضافة الستكشاف املهام االساسية لقسم 

 املوارد البشرية يف املؤسسة احلديثة.

جارية بشكل كبري خالل اخلمسني سنة املاضية وما تزال وترية وتأثري لقد تغريت طبيعة العمل وبيئة االعمال الت

هذا التغيري على املؤسسات مثار للدهشة وغري متوقعة وتشكل حتدي كبري جلميع املعنيني وقدر اجرب تأثري العوملة 

فاظ ل من اجل احلباإلضافة اىل االعتماد املتزايد على التكنلوجيا املؤسسات اىل تطوير وسائل أكثر كفاءة يف العم

 على موطئ قدم يف السوق ناهيك عن القدرة التنافسية.

ولتطوير هذه الكفاءة ركزت املؤسسات على الرتكيز وخلق هياكل بسيطة واكثر مرونة وانظمة عمل متكاملة تكون 

هام مع امل اكثر تكيف مع املستقبل ونتيجة لذلك يطلب من املوظفني بذل املزيد من اجلهد مقابل القليل والتعامل

االكثر تعقيدا حيث يتم التعامل مع هؤالء املوظفني بصورة غري عادلة اىل حد ما من حيث املكافآت وحتقيق 

التوازن وفقدان االمن الوظيفي كوهنم مسؤولني عن ادارة حياهتم املهنية اخلاصة وجمموعة هذه العوامل وغريها 

خاص وكيف اهنا عملت على التوقعات بني املوظف اثرت بشك كبري وملحوظ على مستويات الثقة لدى االش

 وصاحب العمل يف املقابل تبحث املؤسسات عن املوظفني السباقني .

وببساطة هي تريد من املوظفني بذل املزيد من اجلهد يف عملهم ولكن املشكلة ان القادة ال ميكنهم االخنراط وطلب 

ب ان املوظفني يطالبون بتجربة عمل أكثر وهم أكثر دراية وهم املزيد وان عالقة العمل القدمية مل تعد صاحلة والسب
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يتوقعون احلصول على املزيد من خالل العمل ويبحثون عن وسائل لتلبية متطلباهتم، فريغب الناس يف فرص عمل 

 هادفة تليب رغباهتم وتطلعاهتم مما جيعل جزء من املؤسسات اليت تتيح هلم التعبري عن أنفسهم بصورة كاملة.

اك معضلة خطرية تواجهها املؤسسات اليوم يف ادارة العمل بني الشركة واملوظف لذلك حتتاج اىل املرونة والكثري هن

 من اجلهد.

 لديها.الوحيد الذي من شانه ان يضيف ميزة للشركة هو مستوى االشخاص العاملني  ءالشي

ات واملع الكفاء أفضلامليزة االسرتاتيجية تكمن يف تلك الشركات االكثر قدرة على جذب وتطوير واحلفاظ على 

 البشرية.

موظفي املؤسسة الذين يسامهون بشكل فردي او مجاعي  إلدارةهنج اسرتاتيجي متماسك  :دارة املوارد البشريةإ

 املؤسسة.بتحقيق اهداف 

 موظفيها.يتمثل اهلدف العام يف ادارة املوارد البشرية يف ضمان قدرة املؤسسة على حتقيق النجاح من خالل 

 الشركة.متتد مراحل مهام ادارة املوارد البشرية خالل مراحل دورة حياة املوظف يف 

  املوظف:مراحل دورة حياة 

ويتكون من مهمتني اساسيتني االوىل التخطيط للتعيني )ملئ الوظيفة الشاغرة يف املؤسسة(، والثانية  التعيني:-1

 (.نشر املتطلبات الوظيفية واالعالن عنها )يشملالرتويج لفرصة العمل 

 تقديم عرض عمل( ما قبل التوظيف، التعيني، اجراءاتاخلطوات املطلوبة هنا )فرز طلبات  :االختيار-2
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يشمل جمموعة واسعة من املهام )اجراءات االلتحاق بالعمل، فرتة التجربة، وتقييم االداء،  االداء:ومتابعة  ادارة-3

 والتعويضات واملزايا، وادارة االداء واملشكل املتعلقة بالعمل(

وتشمل املهما هبذه املرحلة )اجراءات ضم املوظف، والتدريب الداخلي  املوظفني:وتدريب  اعداد-4

 وختطيط التنمية الشخصية، وختطيط التعاقب الوظيفي( ،واخلارجي

 (االستقالة الداخلية، واالنتقاالت الرتقيات،) طوعي يكون قد املهين: االنتقال-5

 (التقاعد الفصل، احلاجة، عن فائضني بأهنم اخبارهم )يتم اجباري يكون قد                   

 والتوجه وفلسفتها الشركة روية مثل املوظف حياة دورة مراحل خالل خرىأ اىل مؤسسة من تتغري عوامل هناك

  الشركة العمل صحابأ خالل من يدير اليت خرىاأل والقيم هلا االسرتاتيجي

 دورة مراحل مع تتوافق املهام وهذه املؤسسة قيادة جلأ من عنها غنى ال البشرية املوارد لقسم رئيسية مهام ستة

 كالتايل: وهي املوظف حياة

 املطلوب االشخاص عدد اوالً  هي: املهمة هذه حتت تندرج عناصر عدة هناك البشرية: املوارد ختطيط-1

 متتلك املؤسسة ان ضمان اجلوانب، ثانياً من والعديد والرواتب بدالء ام جدد هم وهل املعنية ولوظائف تعيينهم

 املناسب. واملكان املناسب الوقت يف املناسبني االشخاص

     ات.واملسؤولي والعالقات الصالحيات وتسلسل للمؤسسة التنظيمي اهليكل بناء الوظيفي: والتصميم التحليل-2

 ؤسسة.امل داخل املتوفر الوظيفي واملسار الوظيفية املواصفات مع الكفاءات ومطابقة اجياد واالختيار: التعيني-3
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 يةالشخص التنمية وقدرات حمددة بوظائف الصلة ذات الكفاءات وتطوير التدريب برامج والتطوير: التدريب-4

 املؤسسة. ضمن مستوى لكل

 واسرتاتيجية التنظيمية االهداف حتقيق على يعمل الذي االداء املوظفني ممارسة ضمان االداء: ادارة-5

 املؤسسة.

 وتشمل: واالجور: املكافئات-6

 املوظف. عليها حيصل اليت املالية غري للمزايا باإلضافة املادي التعويض ـ

 املؤسسة. داخل املوظف لقيمة وفقاً ومنسقة ومنصفة عادلة بصورة الناس مكافأة ـ
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 راهاي كما وهويتها البشرية املوارد تتبناها اليت مةاالع الفلسفة دور :البشرية املوارد دواروأ نشطةأ بني التمييز

 املؤسسة. يف العاملون

 دور على احلصول دورها وكان والعطاء االخذ على مبنية تبادلية العالقة فكانت البشرية املوارد مهنة تغريت

  ومكافئتهم. القوانني وتطبيق أكرب بصورة باطيضوان اداري

 التوظيف،) مثل الرئيسية واالنشطة للمهام بالنسبة البشرية للموارد واجلديدة املبتكرة االفكار تصميم على الرتكيز

 بعضها مع متكاملة وهي ،(اخرى وجماالت الوظيفي التعاقب التدريب، والتواصل، التعلم واملكافآت، التعويضات

 البعض.

 يسمح مما البعض بعضها وتكمل جيد بشكل معنا تتناسب املمارسات هذه ان على البشرية التنمية خرباء ركز

 ناجحة. حياة دورة حتقيق للموظف

 املشرتكة. التنظيمية االهداف لتحقيق التنفيذيني املدراء كبار مع اسرتاتيجي بشكل العمل جتاري: شريك

 كبري. بشكل واملستدامة االسرتاتيجية التنافسية امليزة زيادة على تركز

 أكثر وتكون العيوب من خالية البشرية املوارد ادارة تكون الن أكرب حاجة هناك :واملوهوبني للعاملني العنان إطالق

 للقياس. قابلة نتائج وحتقيق افعال اىل للشركة االسرتاتيجية التطلعات حتويل على وقادرة ابتكاراً
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 فيجب شامل دور البشرية املوارد خرباء لدى لذا بأكملها الشركة تشكل ان وشك على اليوم البشرية املوارد ادارة

 اداء ثقافة وقيادة ناجحة بأعمال القيام وكذلك وتعقيداهتا واشكالياهتا املؤسسة حول وافية معرفة لديهم يكون ان

 مرتفع.

 جديد من االعمال ببناء اقوم وسوف املوظفني يل اترك ولكن بي اخلاصة املباني وحترق مصانعي تأخذ ان ميكنك

 (.فورد هنري)

 الذي دوروال موظفيك وبني بينك العالقة تدير اليت الطريق نفإ الشركة متتلكها اليت صولاأل همأ هم املوظفني نوأل

 قسمو خرباء على يتعني جيد بشكل بذلك وللقيام املؤسسة فشل او جناح يف االساس هو البشرية املوارد به تقوم

 وماهي الشركة يف ميثلونه الذي الدور وما هيتهم ما حول خمتلفة تصورات دعم املؤسسة يف البشرية املوارد

 اهتماماهتم.

 اهنا لىع البشرية املوارد اىل النظر من البد بانه تتمثل الرئيسية االدوار توضح اليت النظريات من العديد هناك كانت

 العليا. النماذج من واحدة

 (:االربعة االعمال شريك) أولريش مناذج

 لقدراتا بناء خالل من نتائج اىل االسرتاتيجية حتويل على البشرية املوارد تركيز يكون االسرتاتيجي: الشريك-1

 املالية باألمور االملام املؤسسة عمل واسرتاتيجية خطة واجناز تطوير يف شريك القيمة، ختلق اليت الداخلية

  العمل. إلدارة العامة الفطنة البشرية املوارد وعمليات برامج وقياس التكاليف خفضواحملاسبية 
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 جزء كونلت التغيري هذا وقيادة تسهيل يف الرئيسي الدور ويتمثل للتغيري عرضة املؤسسات مجيع التغيري: عامل-2

 ةمعرف املؤسسة، ثقافة فهم التكيف، على والقدرة املرونة اجملال: هبذا العامل ميلك ان جيب جناحه، يف وسبباً منه

 التغيري. وقبول استيعاب على االخرين مساعدة العقبات، مع التعامل كيفية

 املشاركة على قدراهتم وزيادة املوظفني كفاءات صقل عن البحث على املؤسسات تركز املوظفني: بطل-3

 الصادق.و املفتوح التواصل ثقافة تعزيز وخماوفهم، آرائهم عن التعبري يف للموظفني االستماع وااللتزام، واملنافسة

 كلفة.ت واقل وأسرع أفضل بشكل االمور بتنفيذ ويتمثل البشرية للموارد التقليدي الدور وهو االداري: اخلبري-4

 ية.خارج مبصادر واالستعانة التكنلوجيا استخدام زيادة االول االداري الدور يف للتحول رئيسيتني نقطتني هناك

 .تنفيذها وكذلك العمل اسرتاتيجية من جزء وتكون تشارك ان جيب البشرية املوارد
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 بأكمله. مسرية املوظف عن املؤول فهو للموظف والعملية االنشطة كافة عن املسؤول هو ةالبشري املوارد قسم

 احلاجة هذه ملعاجلة خطة ووضع اهلدف هذا فهم جيب معني هدف لتحقيق جدد موظفني جبلب الشركات تقوم

 اجلديدة. التعيينات من

 هلا. خطة وتضع اهلدف هذا اوالً تدرك ان مؤسسة اي على

 لتحقيق سةللمؤس بالنسبة واملستقبل احلاضر يف املوظفني احتياجات حتدد اليت العملية هو البشرية املوارد ختطيط

 البشرية. املوارد ادارة مهام مجيع وتربط اهدافها،

  االعمال. اسرتاتيجيات مع متاماً تتكامل به اخلاصة املوارد االسرتاتيجية ان البشرية املوارد ختطيط يضمن

 املستقبلية. التوجهات لدعم القرارات اختاذ تتضمن بك اخلاصة االسرتاتيجية البشرية املوارد خطة

 البشرية: املوارد ختطيط من والغرض اهلدف يتمثل

 املناسب. واملكن الوقت يف الصحيحة القدرات ذوي املناسبني االشخاص وجود من التأكد-1

 والتكنلوجية. والتشريعية واالقتصادية االجتماعية االجتاهات مواكبة-2

 للتغيري. احلاجة حالة يف املرونة على احملافظة-3
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 :هي البشرية املوارد ختطيط يف عليها االجابة يتوجب اليت االساسية االسئلة

  ذاهبون؟ اين اىل 

  ؟بتنفيذ االسرتاتيجية ستقومون كيف

  الالزمة؟ املهارات ماهي

 التقليدية. الكمية التوجهات من أكثر االفراد توظيف بفرص يعنى

 املناسب، املكان يف االشخاص وتعيني معينة زمنية فرتة خالل اجنازه يتم ما املمارسات من العديد على تنطوي

 الشاملة. العملية وتقييم

 خطوات: عدة على قائم وهو العملية هلذه النموذجي التدفق

  احلالية: البشرية املوارد قدرة تقييم االوىل: اخلطوة

 (.والقدرات واملهارات املعارف) البشرية املوارد قدرة تقييم ـ

 تقييم ويتم للنجاح الالزمة والكفاءات القدرات من وفئات موظف كل لدى والكفاءات املهارات قائمة انشاء ـ

 موظف. كل ميتلكها اليت الكفاءة مستوى

 بتقدير تنبؤال يتعلق بالطلب للمواهب فالتنبؤ والعرض الطلب مراعاة البشرية: املوارد متطلبات توقع الثانية: اخلطوة

 لذيا االشخاص عدد تقدير يستلزم يتطلب بالعرض التنبؤ ان حني يف واملهارات االفراد من املستقبلية حاجتك

 .املؤسسة وخارج داخل من توفرهم يلتزم
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 متعلقة بامليزانية وهي التنظيمية االهداف اىل العودة عليك املستقبل يف مواهب من بك اخلاص الطلب لتحديد

 راقبةم يشمل والتنبؤ بالطلب وقسم، وظيفة لكل التنظيمية اهدافك ترمجت ميكنك عليها نظرة القاء فمجرد العامة

 العرض لتحديداألهداف  هذه لتلبية ومهاراهتم العاملني من احتياجاتك لتحديد املوازنة واهداف العمل اهداف

  عليها احلصول يف وقدرتك مؤسستك خارج املتوفرة املواهب مبعرفة بك اخلاص

 مع املقارنةب املستقبل يف املطلوبة والقدرات واملهارات املوظفني عدد حتديد ويشمل الفجوات: حتليل الثالثة: اخلطوة

 اليها. حتتاج اليت للعجز الرئيسية اجملاالت وحتديد احلايل الوضع

   فائض؟ او عجز اي هناك هل

 املستقبل؟ يف اليها حتتاج ان املرجح من اليت املهارات هي ما

 لدينا؟ املتاحة املوارد من االحتياجات تلبية على قادرين سنكون هل

  عليها؟ العثور ميكننا اين

 لدينا؟ املهارات قاعدة توسيع او لتطوير به القيام علينا يتعني ماذا

 قدراهتم؟ وتطوير االمكانيات ذوي االشخاص حتديد حيال به القيام علينا يتوجب الذي ما

  خسارهتم؟ ال تتوقع االشخاص من كم

    خطر؟ اي هناك هل

 التأسيس. اسرتاتيجية يف االساس لنا توفر النتائج وحتليل االسئلة هذه على االجابة
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 االن تعرضها اليت الوظائف هي وما حتقيقه الشركة تريد ما بني الربط ضمان هو البشرية املوارد عليه تركز ما

  مؤسسة. كل صميم يف تقع والوظائف

 املؤسسة. به تقوم وما للمؤسسة العامة االهداف توضيح

 هبا. القيام جيب اليت واالشياء الرئيسية االنشطة حتديد

 الذاتية. الدوافع من عالية مبستويات وتزويدهم املوظفني وقدرات مهارات من لالستفادة عمل فرص تصميم

 العام. اهلدف حتقيق يف تساهم كيف لتوضيح تنظيمية ووحدة مهمة لكل الفردية االدوار حتديد

 وماهية الوظائف وطبيعة الواجبات وحتديد املعلومات مجع خالله من يتم الذي االجراء هو الوظيفي: التحليل

 تعيينهم. يتم مبوجبها يتم اليت واخلربات املهارات حيث من االشخاص

 معني. غرض لتحقيق شخص قبل من هبا القيام يتعني اليت الواجبات او احملددة االنشطة من جمموعة هي الوظيفة:

 دلتحدي وظيفة كل حمتوى حتليل ويتم منهجية بطريقة ما وظيفة حول معلومات مجع عملية هو التحليل الوظيفي:

 لتحديد استخدامه يتم اساسي تقين اجراء وهو ،إلجنازها الواجبة البشرية والصفات الرئيسية الواجبات

 ما. بوظيفة املتعلقة املسؤوليات

 تعتمد اليت االساسية االنطالق نقطة يعترب كما ناجح جتاري مشروع إلدارة مهم امر هو وظيفي حتليل اجراء ان

  االخرى املهام بقية عليها
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  الوظيفي: التحليل ومنافع مقاصد

 املناسبة. الوظائف يف االشخاص من الصحيحة الفئة استخدام :التوظيف

 الوظائف. وعرض االختيار عملية خالل املواصفات تقديم :االختيار

 عليها. بناءا املوظفني اداء لتقييم حمددة معايري توفري :االداء تقييم

 مناسبة. تدريب برامج وضع التدريبية االحتياجات تقييم الستحداث ساسأ التدريب:

  والتعويضات. االجور هيكل وخلق املؤسسة عرب الوظائف قيمة ملقارنة ساسأ :التعويضات

  مثل: اسئلة عدة على لإلجابة الوظيفي التحليل يهدف

  لذلك؟ السياق هو وما الوظيفة هذه توجد ملاذا

  املوظف؟ قبل من اضافته املتوقع هو ما

  الكفاءة؟ متطلبات ماهي

  به؟ القيام ميكنه وما املوظف يعرفه ان املتوقع هو ما

  بالوظيفة؟ القيام يتعني متى

  هبا؟ القيام يتعني اين

 الوظيفة؟ هبذه القيام للموظف ميكن كيف
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  واملسؤوليات؟ االنشطة ماهي

  االداء؟ معايري هي ما

 على ينبغي اليت االخرى والسلوكيات والقدرة واملهارات املعارف معرفة لكل يتيح االسئلة هذه على االجابة

 بنجاح. املهمة امتام اجل من امتالكها املوظف

 التدريب او النظامي التعليم خالل من اكتساهبا معني، يتم جمال حول واملعلومات احلقائق من جمموعة هي املعرفة:

 املختلفة. التجارب او

 املمارسة. مع تزداد اليت الفنية الكفاءة بالتعليم، مكتسبة املهارة:

 الطبيعية. املوهبة معني، سلوك يف االخنراط مكانيةإ القدرة:

 الوظيفي: التحليل اجراء خطوات

 الالزمة. واملهام الوظيفة عن معلومات توفر وثائق على احلصول

 الوظيفة. من العام الغرض بشأن املدراء من االساسية املعلومات على احلصول

 املعلومات. من والتأكد للتحقق احلاليني املوظفني على مشاهبة اسئلة طرح

 االخرين. ومالحظات واملقابالت االستبيانات خالل من الوظيفي التحليلي االجراء على حلصول االساليب

  املؤسسة تدفق يف الثغرات حتديد يف للبدء عظيمة فرصة هو الوظيفي التحليل
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 واجلودة الشاملة االنتاجية حتسني وبالتايل واملشاركة الوظيفي الرضى حتسني هو الوظائف تصميم من اهلدف

 املوظفني. مشاكل من واحلد

 لماك ما وظيفة يف توافرت وكلما توفرها من البد اساسية وظيفية خصائص مخسة هناك الوظيفة خصائص منوذج

 التايل: النحو على وهي االنتاجية يف زيادة يضمن العمل حتفيز كان

  املهارات تنوع

 ( النهاية اىل البداية من العمل كامل امتام) املهمة او العمل هوية

 ( مهم تأثري ذو وظيفة) املهمة او العمل امهية

 ( العمل اداء كيفية حول قرارات اختاذ) االستقاللية

 (.االداء فعالية حول)الفعل  ردود

 هامامل حتديد على ويركز للوظيفة. واملسؤوليات والواجبات املهام عن معلومات تتضمن وثيقة الوظيفي: الوصف

 والنظم والتكنلوجيا والواجبات الوظيفي امللخص واملوقع الوظيفي املسمى ويشمل واملسؤوليات والواجبات

  العمل. وظروف واالشراف املستخدمة

 ذيال بالشخص االكرب بشكل تعنى الوظيفة مواصفات فان الوظيفة على يركز الشخص: او الوظيفة مواصفات

 والصفات والقدرة واملهارات املعارف حتديد على يركز فهو الوظيفة مواصفات خصائصو الوظيفة يشغل سوف

  املثايل. للموظف الشخصية
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 العام همالف مع التوظيف خطة تتماشى ان فالبد املناسبني االشخاص توظيف من البشرية املوارد قسم يتمكن حتى

 .االوىل اخلطوة تعترب وهي حتقيقه، تريد ما خبصوص الشركة لالسرتاتيجية

 سةاملؤس داخل للوظائف املناسبني املرشحني وتوظيف واختيار جبذب تعنى اليت الشاملة العملية هي التوظيف:

 مؤقتة. او دائمة بصفة اما

 ،ددج موظفني وتعيني إلجياد اخلاص التنظيمي النهج حتدد مكتوبة وثيقة عن عبارة هي التوظيف: اسرتاتيجية

 تتضمن: التوظيف واسرتاتيجيات

 لتحقيقها. واخلطة التوظيف اهداف

 التوظيف. ميزانية

 املوظفني. على ستحصل وكيف واين

 بك. اخلاصة التوظيف عملية خطوات

 التوظيف. متطلبات يف مومسية وفجوات تقلبات

 بك. اخلاصة التوظيف اسرتاتيجية نتائج لقياس طريقة
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 من كفاءة االكثر النهج هو عالقاهتم. دوائر من املوظفني أحد من توصية نقل، ترقية، خالل من الداخلي التوظيف

 املوظفني وتدريب إلجياد املطلوب الوقت ناحية ومن الشاغرة للوظائف االعالن نفقات وتوفري التكلفة حيث

 اجلدد.

  التوظيف: عملية مراحل

 الرقابي الدور حتديد

  الطلبات استقطاب مصادر حتديد

 الطلبات وادارة فرز

 واالختيار والفحص املقابالت اجراء

 املرشحني. مع والتعاقد العروض تقديم

 املرشحني: الستقطاب شعبية االكثر الطرق الطلبات: استقطاب مصادر حتديد

 ،الصحف وتشمل: العمل فرص عن خارجياً باإلعالن تقوم اليت بالشركات املرشحني لتزويد ممكنة طرق ستة هناك

 .االجتماعي التواصل موقع ،التوظيف وكاالت ،التوظيف مواقع ،العمل مواقع ،واملنشورات اجملالت

  الطلبات: وادارة فرز

 اىل معهم قدما املضي يف ترغب الذين للمرشحني خمتصرة قائمة اىل الواردة الطلبات عدد امجايل حجم تقليص

  تفصيال . االكثر التقييم مرحلة
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 عدة وفق وذلك ،الوظائف مع املتقدمني وموائمة املناسبني املرشحني وتوظيف واختيار جذب عملية االختيار:

 االختبارات. التقييم، مراكز املقابالت، تشتمل: طرق

 وهي ،املتوقع واداءه املرشح لتقييم احملتمل واملرشح العمل صاحب بني هلا خمطط حمادثات عن عبارة املقابلة:

 يستل اهنا املشكلة رفض، او قبول مفاده املناسب القرار اختاذ من سيمكن مما املعلومات لتبادل مثينة فرصة توفر

 وجود عدم يرتتب مما االساسية النقاط تغطي وال الوقت قليلة ألهنا نظراً املرشح لتقييم االحيان بعض يف كافية

 سليم. حتليل

  االختيار: مرحلة يف عليها االجابة يتوجب رئيسية اسئلة ثالث هناك

  املرشح؟ اختيار يف استخدامها يتم سوف اليت املعايري ماهي

 . االساسية؟ االختيار معايري يستويف املرشح ان لضمان املقابلة يف أكثر معرفته احتاج الذي ما

 واقفم يف سلوكهم تقييم على برتكيز جمموعة ضمن املرشحني لتقييم مطولة فرتات عن عبارة وهي التقييم: مراكز

 خصائصها: خمتلفة،

 والتمارين العروض احلالة، دراسات االدوار، تقمص العاب العمل: يف احلقيقية احلياة مواقف لتجسيد متارين-1

  اجلماعية. التمارين املكتوبة،

  اجلماعية او الفردية االختبارات-2
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 التدريبات. فرتة مدار على السلوكية والقيم الكفاءات من العديد تقييم-3

  اشخاص 6إىل  10 من-4

  التقييم. موضوعية لتعزيز املقيمني من العديد-5

  (.)النفسية مرتية السيكو واالختبارات العقلي القياس به ونعين االختبارات:

  (االختيار( ))اختبارات

  واالستدالل. اجملرد التفكري على املرء قدرة الذكاء: اختبارات ـ

  احملتمل. سلوكهم إلظهار املرشحني شخصية تقييم الشخصية: اختبارات ـ

 امليكانيكية. القدرة او واحلسي واللفظي العددي التفسري القدرة: اختبارات ـ

  تعلمها. اليت املهارات او والقدرات املعرفة قياس العلمي: التحصيل اختبارات ـ

 يف واداءه سلوكه حول معلومات على للحصول السابق العمل صاحب مع التواصل املرجعية: اجلهات من التحقق

  العمل.

 بعضكم جتاه وااللتزامات التوقعات وحيدد تعاقدية او قانونية نزاعات اي حدوث ملنع وسيلة هو :اخلطي العقد

 رمسي. اتفاق او اقرتاح او رسالة عديدة اشكال ويتخذ البعض.
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 ومعرفة وسالسة بسرعة واالداء االجتماعية اجلوانب مع اجلدد املوظفني تكييف يتم خالهلا من اليت العملية هي

 املؤسسة. يف واالخنراط واملعارف املهارات

 .االخالص، الصدق ،الكفاءة، الطاعة :املوظف على يتوجب

 .نية حبسن التصرف ،عمل مكان توفريالرواتب،  دفع :العمل صاحب على يتوجب

  ةالعام للواجبات عام تعريف مبثابة فهو العمل عالقة واقع حول واضح وغري حمدود متثيل عن عبارة :القانوني العقد

 حول العمل وصاحب املوظف قبل من حمددة والغري مكتوبة الغري التوقعات من جمموعة عن عبارة النفسي: العقد

 .اليومي سلوكهم وتراقب تشكل واليت املوظفني بني قوية وتوجهات مشاعر يبني ألنه تأثرياً كثراأل العالقة.

 فعال حنو على اجلديد املوظف انضمام من االوىل املرحلة ادارة الضروري من جداً مهمة االوىل االنطباعات

 اجلديد. املوظف بدمج املتعلقة واملراحل

 قادرين كانوا كلما واستعداد ترحيب موضع بأهنم اجلدد املوظفني شعر كلما منخفضاً املوظفني دوران معدل يكون

 الشركة. مهام بإجناح املسامهة على

  اجلدد: املوظفني استقبال برامج فوائد

  االوىل يوماً 45 خالل وظائفهم يرتكون املوظفني من %22 ان احلديثة الدراسات تظهر

 املستقبلية. واملتاعب التكلفة تقليل-1
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 بالشركة. والقناعة االلتزام زيادة-2

 والتناقضات. الفهم سوء وختفيض االجيابي النفسي العقد بناء-3

 القلق. تقليل بالعمل واالستمتاع كربأ بسرعة املوظفون ليتكيف االجتماعية التنشئة حتسني-4

 مستويات: 4 خالل من اجلدد املوظفون الستقبال االعداد عملية متر

 للشركة. االساسية بالسياسات واملتعلقة القانونية واللوائح القواعد على املوظفني إطالع االمتثال:

 باألداء. املرتبطة التوقعات وكل اجلديدة بوظائفهم دراية التوضيح:

 املقبولة. والسلوكيات التنظيمية القواعد الثقافة:

 ومتكامل. كامل بشكل للعمل املعلومات وشبكات العالقات التواصل:

 ولمسؤ )شخص: االول اليوم يف تتضمن االول اليوم من تبدأ اجلدد املوظفني الستقبال لإلعداد اساليب عدة هناك

 اخلاص املكتب وحتضري اعداد( )اجلديد املوظف حبضور الشركة ألعالم ترحيب رسالة( )اجلديد املوظف عن

 (.العمل فريق مع لغداء ترتيب( )مسبقاً العمل بطاقات طلب( )اجلديد باملوظف

 على: احلصول على احرص اجلديد املوظف الستقبال االول اليوم هناية بعد

 اجلدد. للموظفني املتاح والدعم واالهداف واملسؤوليات الزمين اإلطار لتحدد مكتوبة خطة

 الرئيسية. والعمليات واملنتجات الشركة عن املوحد احملتوى على للتدريب االنرتنت استخدام

 تدرييب. برنامج لتقديم الرئيسيني واالشخاص الصلة ذات االدارات مع اليت التدريبية الدورات
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 وجه. أكمل على لألداء املواد ومجيع التعلم مصادر

 األداء. حول مالحظات على للحصول يوم 90و 60و 30 مدهتا خطة وضع

  اجلدد: املوظفني استقبال برنامج جناح مؤشرات

  الوظيفي االداء يف املوظف ثقة

 عليه. املرتتبة والتوقعات الوظيفي لدوره اجلديد املوظف واستيعاب وضوح

 واصدقاء. عمل عالقات وبناء االجتماعي التكامل

   ومعها. املؤسسة ثقافة مع والتكيف املعرفة
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 االولية واالهداف التوقعات مع مقارنة االداء خمرجات قياس وتشمل بأكملها املؤسسة اداء لتحسني منهجية عملية

 املوظفني. مجيع مع عليها املتفق

 التنظيمية االهداف مع والنتائج الفردي االداء بني املوائمة حتقيق هو االداء إلدارة االساسية االغراض أحد

 .هلا واملخطط

  التنظيمية االهداف حتقيق تعزيز شأهنا من نتائج اىل يؤدي العمل يف املوظفون به يقوم ما كل

 من ليتا السلوكيات املوظفني، ميتلكها ان املتوقع من اليت املهارات املوظفني، مجيع جانب من به القيام متوقع هو ما

 قبلهم. من ممارستها املتوقع

 نأ موظف كل من متوقع هو مبا يتعلق فيما عليها والتوافق التوقعات بتحديد جيد ا احملددة األداء إدارة عملية تقوم

  هبا. يتحلى أن املتوقع السلوكيات عن فضال هبا يتمتع أن املتوقع واملهارات به، يقوم

 املدخالت على الرتكيز خالل من حتقيقه بكيفية أيضًا يتعلق بل املوظف حيققه مبا فقط األداء يتعلق ال

 هبا يتحلى معينة سلوكيات مدخالت من كل يف النظر ينبغي بفاعلية، األداء إدارة من تتمكن حتى. واملخرجات

 خمتلف حنوٍ على به القيام ينبغي ما لبحث الالزمة املعلومات يوفر هذا ألن نظر ا النتائج خمرجات وكذلك املوظف

  املخرجات. نتائج لتحسني وذلك باملدخالت يتعلق فيما

  .املدراء قبل من رمسي تقييم على وينطوي املوظف اداء مراجعة مفاده الذي احلدث هو االداء: تقييم
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 مقارنة املشرتك االستعراض ذلك يف مبا املوظفني مع املستمرة احلوارات على تنطوي عملية هي االداء: ادارة

 التنظيمية. باألهداف

 قياس على تركز اليت والعمليات اخلطوات من شاملة دورة هي :األداء إدارة األداء: وتقييم األداء إدارة بني الفرق

  الوقت مبرور األداء وحتسني

 األداء إدارة عملية يف فقط واحدة وخطوة جزء عن عبارة هو :األداء تقييم                                     

  تقييمه. مت اليت باألداء املوظف إبالغ تشمل اليت

  األداء: إلدارة الرئيسية العناصر

 واملدخالت. املخرجات حتقيقه، مت وكيف املوظف حيققه ما ويعنى: للموظف الكمية املخرجات األداء:-1

 قألطال األفراد مكافأة والتحفيز والتوجيه التدريب يشمل الذي املفتوح احلوار واملدير: املوظف بني احلوار-2

 إلمكاناهتم. العنان

 .االداء مراجعة ،العام مدار على االداء ادارة ،والتطوير االداء على االتفاق رئيسية: مراحل ثالث

 الثالث: املراحل خطوات

 املوظف. مع بالتعاون حمددة لوظيفة الالزمة والكفاءات االهداف حتديد التخطيط:

 االهداف. لتحقيق املطلوبة باألعمال املوظف قيام االعمال: تنفيذ

 السنة. مدار على والتقدم لألداء املستمرة املراجعة املتابعة:
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  االداء. لتطوير الالزمة واخلطوات االجنازات لتحديد املوظف مع مناقشة اجتماع خالل من االداء تقييم املراجعة:

 يأتي: ما اىل اجليدة لألداء االدارة تؤدي

 الشخصي النمو لتعزز الواقعية التنمية خطط النجاح، اىل تؤدي واضحة وتوقعات اهداف وضع(: للموظفني)

 والتدريب. املستمرة الفعل ردود تقديم واملهين،

 وضوحاً أكثر نتائج على للحصول واملؤسسة االدارة أهداف مع الفردية املوظف أهداف مواءمة(: لإلدارة)

 ديدوحت األداء سري على احملافظة بالكامل، فريق قدرات وبناء الفردية املهارات التدريب خلطة األساس وتركيزاً،

 منطقية. عادلة قرارات واختاذ الفعل ردود لتبادل للمدراء وهيكل أطار سريع، بشكل القصور وأوجه الثغرات
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 رنةمقا االداء وقياس حتليل وبالتايل املوظفني مع اجلارية احلوارات خالل من التنظيمي األداء إلدارة شاملة دورة اهنا

 شكلب واالستفادة وظائفهم من الغرض لتحقيق املوظفني قبل من به القيام مطلوب هو ما على تركز فهي باألهداف

 وقدراهتم. ومهاراهتم معارفهم من أكرب

 إدارة عناصر تستطيع خالهلا من اليت الوسيلة وهي العام يف مرتني أو مرة غالباً  الرمسي املراجعة اجتماع ينعقد

 . بفاعلية تتم أن واحلوار والتعليقات والقياس االتفاق حيث من الرئيسية األداء

 اىل ام نظام او شخص اليها يتطلع للقياس قابلة حمددة نتيجة اهلدف والتطوير: االداء على االتفاق االوىل: العملية

 زمين. أطار ضمن حتقيقها

 السلوكية األهداف املشاريع، الكمي، للقياس قابلية أهداف املستمرة، العمل أهداف: تشمل االهداف من انواع

 املرغوب. السلوك توقعات حتدد اليت

 للتحقيق، قابلة للقياس، قابلة االطراف، مجيع قبل من ومفهومة وواضحة حمددة األهداف أن تكون على يتوجب

 زمنية. حمددة املؤسسة، اهداف مع متوافقة

 ( للقياس قابلة) الثاني املعيار مناقشة

 للقياس. قابلة كأهداف حمددة االجوبة تكون ان وجيب اهلدف؟ هذا حتقيق مت قد انه معرفة ميكننا كيف

 املوظفون. ميارسها اليت والسلوكيات واملهارات املعرفة املدخالت: درجة حيث من األداء قياس
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 الكفاءة. مستويات لتحديد األدلة قياسها، سيتم كيف حتقيقها، املراد االهداف :األداء ختطيط

 االجتماعات: إلجراء هنج أفضل

 مسبقاً. عليها املتفق واملالحظات األهداف قائمة اعداد-1

 واقعية. ادلة اىل استناداً االداء عن موضوعية مناقشات-2

 التطور. بإمكاهنم كيف معرفة على للمساعدة بناءة مالحظات-3

 املربمة. واالتفاقات القرارات عن مسؤوالً ليكون األداء حتليل يف املوظف مسامهة تشجيع-4

 نقاط ماهي العمل؟، اجنزت قد بانك شعورك هو ما ـ التفاعلية االسئلة باستخدام اجتاهني يف حمادثة اجراء-5

 تعتقد ملاذا جيد؟، بشكل سار قد املشروع ان تعتقد ملاذا ؟، يعجبك ال يعجبك الذي ما بك؟ اخلاصة القوة

    املطلوب؟ اهلدف مل حتقق أنك

  للموظف. الشخصية االمور مناقشة-6

  املقبلة. والسنة لألشهر تفصيلية عمل وخطة للقياس قابلة عليها متفق أهداف-7
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 من قدراهتا وزيادة البشرية مواردها تطوير عليها ينبغي تضاهي ال تنافسية ميزة تطوير يف املؤسسة بةرغ ما إذا

 واملهارات. املعارف

 انولضم منها، جزء التعلم يكون حبيث بقاءها على احلفاظ تريد اليت للمؤسسات بالنسبة اساسي عامل هو التعلم

 .الوظيفية واالدوار املواصفات مجيع يف وتضمينه العمليات بقية مع تكامله

 امكانيات لتستثمر املؤسسة يف مناخات خلق هو البشرية املوارد لقسم الرئيسية االدوار اهم أحد فان لذلك

 قدرة يشمل اجلهد. وهذا من املزيد املوظف يبذل حبيث املشاركة بضرورة الشعور وتعزز كامل بشكل املوظف

 املستغلة. غري املشرتكة االفكار ثروة عن فضال  جديدة ومعارف مهارات واستخدام اكتساب على املوظف

 خرآل شخص من تناقله عند فقط املؤسسة صعيد على اإلمجايل التعلم تسهيل على للموظف الفردية املعرفة تعمل

 املؤسسة. داخل به واالحتفاظ

 الشركة. داخل باملعرفة واالحتفاظ ونقل خللق داخلية وبنية ثقافة انشاء شأنه من املؤسسة صعيد على التعلم

  املوثقة املعرفة وهي الصرحية املعرفة

 اخلربات. على قائمة او فردية تكون ما وغالباً املقننة غري املعرفة وهي الضمنية املعرفة

 املعرفة: تبادل اساليب

 كبري. بشكل التكنلوجيا على تعتمد وهي السياقات من العديد عرب استخدامها ميكن حبيث املعرفة تدوين-1
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 وضعها. الذي بالشخص وثيقاً ارتباطاً ترتبط اليت الضمنية وخصوصاً الناس خالل من املعرفة تقاسم-2

 مل،الع ورش الرمسية، غري املؤمترات خالل: من االفراد بني والتواصل الشبكات انشاء خالل: من املعرفة تبادل يتم

 الفردية. النقاشات الذهين، العصف جلسات

  للمناقشة ثقة مناخ وخلق التعلم ثقافة على الرتكيز

 رمسي. وغري ورمسي وعي وغري بوعي تعليم

 والسلوك. الفكر تغيري يف حدوث يتم لذلك نتيجة بالفعل حدث قد التعلم كان إذا

 اجلديدة. والقدرات واملهارات املعارف خالهلا من الشخص اليت يكتسب العملية :التعلم

 جنتائ وحتقيق التعلم لتشجيع املؤسسة تتخذها ان ميكن اليت املتعددة واالجراءات العالجات من واحدة التدريب:

 جديدة.

 التعلم: من انواع اربعة

 غوبة.املر السلوكيات بعض لزيادة( عقوبات) السلبية او( مكافآت)االجيابية احلوافز استخدام التعزيزي: التعلم-1

 تطبيقها. ثم ومن واحلقائق واملفاهيم املبادئ شكل يف املعلومات استيعاب املعريف: التعلم-2

 اخلربات. بتلك التفكري طريق عن خرباهتم من االفراد يتعلم التجرييب: التعلم-3

 التعليمية. واخلربات للمعرفة تبادهلم لدى االشخاص طريق عن التعلم االجتماعي: التعلم-4

 التعليمية. كولب بنظرية التعلم دورة حول شهرة االكثر النظرية
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 ما جتربة او حلالة التعرض امللموسة: التجربة

 للتو حدث مبا والتفكري مراجعة املنعكسة: املالحظة

 بينها العالقات وفهم االحداث تفسري املفاهيم: تشكيل

 واالفكار املفاهيم وجتريب واختبار ختطيط على ينطوي الفعال: التجريب

 او واالختبار والتصور والتأمل التجربة من خمتلفة مراحل خالل من تنتقل سوف نكإف التعلم صدد يف وانت

  التجريب.

 للتعلم: اساسية امناط اربعة

 واخلطأ. التجربة املواؤمي:-1

 املشاكل. حل يف اخليال واستخدام املعلومات جلمع التبايين:-2

 هبم. اخلاص التعلم باستخدام املشاكل وحل الفنية باملهام القيام التقاربي:-3

 عملية. فرصة من بدالً وواضح جيد تفسري مع أفضل يتعلمون االستيعابي:-4

 فرتةال وهي للتعلم خمتلفة منحنيات االشخاص فيمتلك خرآل شخص من ختتلف التعلم فيها حيدث اليت الوترية ان

 تدرجيية. خطوات ضمن الكفاءة من مقبول مستوى لبلوغ الالزمة الزمنية
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 بالفهم التغيري حيدث وبالتايل اجلديدة والقدرات واملهارات املعارف خالهلا من الشخص يكتسب عملية التعلم:

 والسلوك.

 االخرين. قبل من وتوجيهه ادارته تتم ما وغالباً التعلم اشكال من شكل :التعليم

 املعرفة وامتالك ما بشيء للقيام الالزمة املهارات متنحك اليت هلا واملخططة املنهجية باملمارسة يعنى التدريب:

 لذلك. النظرية

 .واسع نطاق وعلى تقدما أكثر مسؤوليات لتويل االشخاص لتهيئة املدى طويلة عملية التطوير:

 للموظفني: الرمسي التدريب فوائد

 مؤسستك. احتياجات لتلبية الالزمة املهارات استهداف

 امكانياهتم. الستثمار يكفي مبا موظفيك وحترتم تقدر بانك اثبات

 التجارية. االعمال يف املوظفني مسامهة لزيادة جديدة وقدرات مهارات اكتساب

 واحد. وقت يف االشخاص من كبرية جمموعات اىل وفعالية بسرعة احملددة واملهارات املعارف بعض نقل

 حمدد. ممارسة جمال او معينة مهارات لتعلم منهجي اسلوب هو التدريب
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 تخطوا أربع وهناك التدريبية، االحتياجات لتلبية تصميمها يتم اليت هلا املخطط العملية تلك املنهجية العملية

 العملية: هلذه رئيسية

 التدريبية االحتياجات وحتديد حتليل

      املطلوبة التدريب واساليب حمتوى

 التدريب تنفيذ

                      التدريب برنامج تقييم

 يف ترغب اليت احملددة والسلوكيات والكفاءات املهارات حتديد التدريبية: لالحتياجات( حتديد)حتليل اجراء-1

 التدريب. هلذا كنتيجة عليها احلصول

 االداء. مستوى الخنفاض احلقيقي السبب لتحديد حامساً امراً الدقيق التحليل يشكل

 الصحيح؟ احلل هو التدريب يكون متى

 حيتاجون اليت املهارات او املعلومات امتالك كفاية عدم عند به القيام جيب الذي الصحيح االجراء هو التدريب

 العمل. يف النجاح اجل من اليها

 التدريب. بعد به القيام املوظف يستطيع سوف ما تصف اليت التعليمية االهداف
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 فيه: التالية العوامل توفر على وانتبه واحدة اخرت اساليب عدة هناك املطلوبة: التدريب واساليب حمتوى-2

 احلايل خلربةا مستوى املتدربني، لدى املفضلة التعلم اساليب تقدميه، تريد الذي احملتوى طبيعة التدريب، من الغرض

  التعلم. جتاه للمشاركني احلايل التحفيز مستوى واملهارات، وملعرفة

 التدريب: تنفيذ-3

  واستعماالً: شيوعاً االكثر االساسية التدريب طرق

 زمين. إطار حتت االشخاص من كبرية جمموعة اىل نظرية معلومات تقديم :احملاضرات

 افكارهم. وايصال بفعالية للمشاركة االشخاص من صغرية جمموعة :املناقشة

 االعمال. عامل يف للنظريات العملي والتطبيق تعلمها مت اليت املبادئ تطبيق :احلالة دراسة

 .العمل مكان يف حتدث ان ميكن اليت احلقيقية القضايا حل :االدوار تقمص

 اجملموعة. ديناميكيات وتعزيز الفريق لبناء :جمموعة ضمن التمارين ممارسة

 .االلكرتونية االختبارات والقراءات الفرق بني واملنافسة وااللعاب الدورات :االلكرتوني التعلم

 .اقوى روابط وبناء املناسبة االجراءات واختاذ والتخطيط التفكري مثل مهارات :اخلارجي التدريب

 اليت النهائية واحملصلة التدريب اهداف تنفيذ من استطعت إذا ما معرفة هو اهلدف التدريب: برنامج تقييم-4

 حتديد مرحلة يف بتحديدها قمت اليت واملعارف املهارات على املوظفون حصل وقد التدريب هبا خرج

 االحتياجات.
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 مالية. غري او مالية كانت سواء العمل يف يبذلونه الذي اجلهد مقابل موظفيها اىل املؤسسة تقدمه ما كل

 لوبشك وبإنصاف عادلة بصورة االشخاص ملكافأة والسياسات االسرتاتيجيات وتنفيذ تصميم املكافآت: ادارة

 املؤسسة. داخل لقيمتهم وفقاً مستمر

 التطويرو كالتقدير املالية غري املكافآت تشمل اهنا بل املوظف عليها حيصل اليت واالمتيازات باألجور فقط تعنى ال

 العمل. مسؤولية وزيادة والرتفيع

 اىل: هتدف فهي اهداف عدة حتقيق على املكافآت وتعمل

 املؤسسة. لدى العمل على الشخص اقبال زيادة

 العمل. يف ادائهم مستوى رفع

 اجليدين. املوظفني على واحملافظة استبقاء

 املوظفني. دوران معدل ختفيض

 اسرتاتيجية مع متكاملة شاملة بطريقة املالية وغري املالية املكافآت من خمتلفة انواع املكافآت: جمموع اسلوب

 ملوظفيك. توصلها ان تريد اليت الرسالة تعزيز ككل، الشركة

 موظفيك. وتطوير واملشاركة وااللتزام الدافعية حتقيق اىل اسلوبك يهدف ان جيب عام بشكل
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 التايل: الشكل على هي الفعالة املكافآت إلدارة االساسية واملخرجات االهداف

 املؤسسة. لنجاح يضيفوهنا اليت القيمة عن االشخاص مكافأة ـ1

 للشركة. والنتائج السلوكيات حيث من مهم هو ما حول الصحيحة االفعال مكافأة ـ2

 العالية. الكفاءات ذوي اجليدين باملوظفني واالحتفاظ واشراك استقطاب يف املساعدة ـ3

 املالية. وغري املالية املكافآت من كل امهية تقدر اليت املكافآت برامج وضع ـ4

 لقيمةا ذو العمل عن املتساوية االجور وتقديم مبوضوعية الوظائف بني النسبية قياس يتم والنزاهة العدل توفري ـ5

 املتساوية.

 باألداء. املعنية الثقافة تطوير ـ6

 مع املكافأة اسرتاتيجية دمج لضمان شاملة بطريقة املالية وغري املالية املكافآت من املختلفة األنواع تستخدم

 لتقوية البشرية املوارد إلدارة األخرى واملمارسات االسرتاتيجيات إىل باإلضافة الكربى األعمال اسرتاتيجية

 التزامهمو املوظفني حتفيز طريقتك حتقق أن ينبغي عامة، وبصفة. املوظفني إىل توصيلها تريد اليت الرسالة

   وتطويرهم. وارتباطهم

 أمهية األكثر ولكن قوي، مكافأة لنظام احتياجك وراء األسباب أحد فقط هو عالية كفاءات ذوي موظفني جذب

 يف فنياملوظ بأفضل حتتفظ أنك حيث املطلوب للمستوى وفقاً وأداءهم والتزامهم املوظفني حتفيز على احلفاظ هو

 السوق.
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 والشفافية. واالتساق بالنزاهة تتصف ان جيب املالية وغري املالية املكافآت مجيع

 احلصول ميكن ما حول املوظفني واخبار االشخاص مكافأة يف تنهجه سوف الذي االجتاه املكافآت: اسرتاتيجية

 وملاذا. عليه

 هبم. واالحتفاظ وحتفيزهم املوظفني جذب يف املكافآت تستخدم

  املعنوية- املادية :املكافآت

 النهج وهي مالية طبيعة ذات وتكون به يقومون الذي العمل مقابل للموظفني تعطى اليت هي :املادية املكافآت

 تشمل: وهي املوظفني، وحتفيز جلذب الرئيسي

   الربح، االسهم. تقاسم النقدية، املكافآت املشروط، االجر البدالت، االساسي، االجر: املالية وتشمل

 املالية. املساعدات ،االجازات والصحي، الشخصي التامني التقاعدية، املعاشات وتشمل: املادية املزايا

 يئةب وخلق للموظفني الشخصي التطوير على تركز واليت واالساسية ملموسة الغري االمور وهي املعنوية: املكافآت

  والشركة، املوظف بني العالقة روابط تعزز اجيابية عمل

 الوظيفي. التطوير برامج التدريب، فرص الفعال، االداء وتقييم ادارة تشمل: وهي املباشرة املعنوية املكافآت

 كوهنا للمؤسسة املوظف وانتماء ثقة وبناء تطوير مواصلة هو املباشرة املعنوية املكافآت من االساسي اهلدف

 .املهنية حياهتم يف تستثمر
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 وهي فنياملوظ جلميع اجيابي ومناخ ثقافة خيلق مما الكلية العمل بيئة على تركز اليت املباشرة: غري املعنوية املكافآت

 فاعل. بشكل واالخنراط عندهم ما أفضل تقديم من املوظفني لتمكني مؤاتيه الشركة ثقافة ان لضمان مصممة

 التالية: االمور املعنوية املكافآت وتشمل

 والتقدير. االعرتاف

 جيداً. مصممة وظائف

 املوظفني. ومتكني الثقة

 واحلياة. العمل بني التوازن

 وصادقة. اجيابية قيم

 .التعبري حرية
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  االخرى الشركات مع اتساق على موظفيك بني العدالة واملنصف العادل االجور هيكل

 والنزاهة: العدالة

 .املؤسسة داخل باآلخرين مقارنة مناسب بشكل االشخاص مكافأة

 مبوضوعية. الوظائف بني التناسبية قياس

 املتساوية. القيمة ذو العمل عن املتساوي االجر تقديم

 اهلرمي. التسلسل يف الوظائف ترتيب

 تطويرها. وجمال االجور مستويات حتديد

  املساواة. وحتقيق التناسبية عليه تقوم الذي االساس

 الوظائف: تقييم

 وظيفة. لكل العادل االجر حتديد

 .الداخلية النسبية حتديد اجل من املؤسسة داخل الوظائف حجم او النسبية القيمة حتديد

  السوق: يف التسعري

 .الفعلي االجر معدل حتديد املماثلة، للوظائف بالنسبة السوق اسعار اىل بالرجوع االجور معدالت تقييم عملية
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 :الوظائف تقييم إلجراء طرق ثالث

 حيث من هرمياً وترتيبها البعض بعضها مع املؤسسة داخل الوظائف مجيع مقارنة املرتبات: تصنيف اسلوب-1

 الصغرية. املؤسسات يف هبا ويعمل منها، املرجوة والقيمة حجمها

 من معني عدد على حتتوي تعريف درجة او فئة لكل يكون الدرجات: منح او فئات ضمن التصنيف اسلوب-2

 املهارات.

 عناصر اىل الوظائف حتليل ويتم شيوعاً واالكثر التحليلية الطرق احدى هي للعوامل: وفقاً النقاط اسلوب-3

 املطلوبة. والكفاءة العمل متطلبات تشكل اساسية

 الشركة. داخل يف الوظائف لبقية بالنسبة وظيفة كل موقف على يدل االجور هيكل

 :النطاقات او الدرجات على اما االجور هيكل بناء يتم

 ذات الضخمة اهلرمية املؤسسات داخل %40 من اقل ضيقة اجور ومعدالت درجات عشر وضيق متدرج هيكل

 للتطور. الضيق اجملال

 .%50 اىل %40 من أكرب اجور ومعدالت درجات 9 ـ 6 واسع متدرج هيكل

 . %80 اىل %50 من واسعة اجور ومعدالت واسعة جماالت 6 او 5 واسعة جماالت ذو هيكل
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 هلذه املدراء فهم وضمان املوظفني لتحفيز الناظمة االسس وضع هو اجملال هذا يف البشرية ملواردا قسم دور

 باتساق. وتطبيقها العملية

 او ةمعين بطريقة نتصرف ان حيفزنا ما ما، بشكل نتصرف ألن يقودنا ما او معني بشيء قيامنا سبب :التحفيز

 معيناً. سلوكاً لتطور

 معيناً. سلوكا اختار ـ لتحقيقه هدف حتديد ـ ما شيء بتحقيق الرغبة ـ تلبيته يتم مل احتياج

 خارجية. عوامل خالل من احملفزات اخلاصة، احتياجاهتم إلرضاء أنفسهم حتفيز العمل: يف التحفيز

 ازبإجن الداخلية باملكافأة الشعور ذاهتا، باملهمة شغف او متعة لتحقيق الشخص يقود دافع الداخلي: التحفيز-1

 قدراتنا. واستثمار لالكتشاف فرصة وجنده حنبه ألننا العمل

 الداخلي: التحفيز اىل تؤدي وظائف

 ذاه بأنفسهم ثقتهم تعزز وبالتايل والنضوج والكفاءة بالتفرد شعوراً تبعث والصعبة املعقدة املهام التحدي:-أ

 نتائج. من يتبعه ما وكل الشعور عن وللمزيد باملهمة القيام ملتابعة يقودهم

 أكثر به تعنى سوف فإنك شيئاً متلكت ان وما العمل يتملك شعوراً تبعث اخليار وحرية الفردية السيطرة:-ب

 .وجه أكمل على إلجنازه أكرب جهداً  ستبذل وبالتايل
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 يف والرغبة الراحة حمتويات حيفز الذات وامهية والتقدير باالحرتام الشعور االجيابية: والعالقات العمل بيئة-جـ

 للعمل. نفسك من املزيد اعطاء

 التقديرب الشعور من يرفع هذا ان حيث والعمل احلياة على اجيابي تأثري هلا اليت املهام التأثري: وذات الكبرية املهام-د

 .للمؤسسة املهمة بأمهية شعروا كلما وبالتايل واجلدارة واملعنوية

  التقدير:/  العرفان-هـ

 واختاذ جهوده على احملافظة على الفرد تشجيع على وتعمل فرقاً حيدث انه بوضوح املوظف يرى الفعل ردود-1

 .تصحيحية اجراءات

  املؤسسة. يف اساسي كعضو تقدير موضع بانه يشعر املادية غري التشجيعية املكافآت-2

  جديدة معارف او مهارات الكتساب ـ للمهمة شغف او دافع يتوافر ال ـ عندما الداخلي التحفيز

 املطلوب. املستوى اىل وصل قد ادائهم ان ملعرفة االجيابية الفعل ردود

 يتم مل نتائج على للحصول عقوبة، جتنب او مكافأة على للحصول ما بنشاط االخنراط اخلارجي: التحفيز-2

 .وحدها الداخلية الدوافع من عليها احلصول

 والنمو. للتعلم املستمرة الفرص التقدير، العرفان ومرضي، مهم عمل احلوافز، املكافآت،
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 بنجاح؟ الوظائف هذه بكل للقيام بفاعلية اتقاهنا حتتاج اليت املهارات هي ما

 فذة. وشخصية قوية وقت ادارة مهارات وامتالك مرتبة ملفات التنظيمية: املهارات-1

 بكل االلتزام على اجلهد وتركيز واحد آن يف مهمة من أكثر تويل على القدرة واحد: آن يف عدة مهام تنفيذ-2

 منها.

 .للجميع واملقبول فاعلية االكثر احلل تقديم على وقدرة وسط حل اىل الوصول التفاوض: مهارات-3

 ومهتماً مقنعاً تكون ان وجيب هبا يقبلون االخرين وجعل اخلطط تسويق على القدرة واحملادثة: االستماع-4

 مهومهم. تتفهم حتى اهتمامك جانب وتضع وفهمت مسعت أنك االخر للطرف اظهار وموثوقاً،

 عنهم. بالنيابة الصحيح االجراء وتتخذ هبمهم وتشعر املوظفني ثقة وباألخص الثقة تكسب التعاطف:-5

 العدل. لتحقيق املناسب القرار اختاذ من والتحقق واملوظفني العليا االدارة رقابة االخالق:-6

 ندع السلس التحول اىل الشركة وارشاد املستمر التغيري مع التكيف يف املسامهة التغيري: مع والتكيف املرونة-7

 احلاجة.

 ومجيع اسرتاتيجية نظر وجهة من االداء قياس وكيفية العمل سري نواحي جلميع فهما االعمال: يف الفطنة-8

 املالية. التبعات
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 احملددة: املهارات

 .الدقيق بالتقييم القيام املفاوضة، التسويق، على القدرة اتصال، مهارات والتعيني: االختيار-1

 ثقة وخالق، ومبتكر مبدع جذابة، شخصية وطرح، كتابة قوية، مهارات حتليلية مهارات والتطوير: التدريب-2

 واحرتام. ومصداقية

 عمل لكيفية شامال فهما وطرح، كتابة مهارات قوية، وكمية قوية حتليلية مهارات والتعويضات: املكافآت-3

 السوق. يف الرواتب ومعلومات العمل بقانون املعرفة الشركة،

 . الراجعة التغذية مهارات اجليد، واالستماع الصحيحة االسئلة طرح االداء: وحتسني ادارة-4
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 شيوعا: االكثر اخلاطئة املعتقدات

 الناس. مع اتعامل حيبون ألهنم البشرية املوارد يف العمل الناس يقرر

 يعمله. ان كان ألي ميكن سهل البشرية املوارد عمل

 مسائلة. هي فهي وبالتايل العمل من البسيط اجلانب تتوىل البشرية املوارد

 اضافية. ممارسات خالل من تكاليف اضافة على البشرية املوارد تركز

 تتالشى. ما سرعان مستحدثة بأمور دائماً تأتي البشرية املوارد

 فقط. البشرية املوارد قسم مسؤولية هي البشرية املوارد أنشطة

 حتقيقه. ميكنها وما املمارسات جودة التعقيد، وليس البساطة خالل قيمة توصيل املستقبل:

 حتقيقه؟ املراد العمل هدف او العمل مشكلة هي ما

 طريقنا؟ يف تقف واليت باملواهب املتعلقة التحديات أكرب هي ما

 اهلدف؟ وحتقيق التحدي ملواجهة اضافتها ميكن اليت اخلطوات او العملية او االداة هي ما
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 وهكذا لكل بداية نهاية، وخري العمل ما حسن آخره وخري

 املتواضع أمتىن أن أكونالكالم ما قل ودل وبعد هذا اجلهد 

 سردا  جتميع عناصر مساق إدارة املوارد البشريةموفقا يف 
 الشائق املمتع،  املساقموضحا هلذا  ،ال ملل فيه وال تقصري

  وفقني اهلل وإياكم ملا فيه صاحلنا مجيعا
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